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ATA Nº 03/2022

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA PRÓ-TEMPORE

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado Pró-Tempore do
Curso  de  Geografia  Bacharelado  da  UNILA,  realizada  por
videoconferência em 02 de junho de 2022.

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos obteve-
se o quórum para início da Terceira Reunião Ordinária do Colegiado Pró-Tempore do Curso de
Geografia Bacharelado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, convocada
via e-mail institucional em vinte e sete de maio do ano de dois mil e vinte e dois, realizada
através  de  videoconferência  pela  Plataforma  de  Videoconferência  Web,  Google  Meet,
disponível  no  endereço  virtual  https://meet.google.com/otq-zgyo-dixe  presidida  pelo
Coordenador Pro-Tempore do Curso de Geografia Bacharelado, professor Zeno Soares Crocetti.
Estiveram virtualmente presentes: Os professores Nelson Fernandes Felipe Junior, Ana Clarissa
Stefanello, Diego Moraes Flores, Márcia Aparecida Procópio da Silva Scheer, James Humberto
Zomighani Junior e Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira. I. EXPEDIENTE: .1 Aprovação da
Ata da 2ª Reunião Ordinária Pro-Tempore do curso de Geografia Bacharelado do ano de
2022: O professor Zeno Soares Crocetti colocou em votação e, foi aprovado por unanimidade.
2.  Justificativas  de  ausência: O  professor  Zeno  informou  que  o  técnico  Kléber  Álvares
Martins justificou ausência por conta do horário de início da reunião, o servidor não cobre o
atendimento do curso no horário da manhã. O professor Zeno registrou que não temos mais
condições  de  organizar  o  horário  da  virada  da  tarde  para  a  noite,  uma vez  que  o  regime
presencial  coloca impedimento de participação. O professor Zeno propôs a possibilidade de
propor à direção um acordo de horário para que se tenha a participação do técnico. 3. Marcar
Assembleia docente para a escolha dos representantes docentes nos colegiados dos cursos
de Geografia: Foi feita a indicação da Assembleia de aprovação do novo colegiado para o dia
30/06. A professora Ana Clarissa Stefanello indicou o dia 28/06 por conta de estar afastada para
trabalho de campo. Após novas considerações ficou aprovada a assembleia dos docentes para
escolha do colegiado, segundo o Título 3 art.5 e art. 8 do regimento para o 14/06, às 9h30. 4.
Informes:  4.1.  O  professor  James  deu  o  informe  sobre  o  laboratório  de  Cartografia  e
Planejamento: a continuidade da implementação do laboratório está sendo realizado por meio
de um grupo de trabalho com os professores mais próximos da área. Foi feita uma reunião no
dia 17/04/2022 para organizar o espaço. O grupo que foi montado está realizando a organização
de cadastramento digital da entrada. Uma mesa interativa estará à disposição e deverá chegar
em breve.  Esse  grupo estabelecerá  um regimento  de uso  do espaço.  4.2 A professora  Ana
Clarissa deu o informe sobre os trabalhos de campo das disciplinas do bacharelado para não se
sobrepor à atividade de outros professores, indicando as datas do período de vinte nove de
junho a primeiro de julho de 2022.  4.3 o professor James deu informe sobre os pedidos de
acompanhamento de trabalhos de campo na cidade de Foz do Iguaçu: Algumas universidades,
Federal  Fluminense.  Organizar  um grupo para receber  os  trabalhos  de campo.  O Professor
Sérgio vai encaminhar a organização do processo de resposta aos alunos e professores sobre
esses  pedidos.  O  professor  Zeno  propôs  organizar  conforme  o  calendário  da  instituição  a
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recepção dos alunos, o professor Rubens de Toledo Júnior colocou a questão de organização da
licenciatura e bacharelado estarem juntos neste processo.  II ORDEM DO DIA: O professor
Rubens Toledo Júnior abriu o debate colocando o histórico dos processos de aprovação dos
planos de ensino, salientando que a aprovação pelo colegiado já vem acontecendo em ótimas
condições. Em seguida, o professor James chamou a atenção para que a aprovação dos planos
não deixe de ser feita da forma atual. Após isso, o colegiado decidiu pela aprovação por “ad
referendum” dos Planos de Ensino do Bacharelado em Geografia, semestre 2021/9, equivalente
a 2021/2, aprovados em 03/05/2022 e 23 de maio de 2022. III. O QUE HOUVER: ao final da
reunião o professor Nelson chamou a atenção para a necessidade de se encaminhar o processo
de elaboração do projeto de pós-graduação encabeçado pelos docentes da Geografia e indicou a
possibilidade de reunião em 21/06/2022. Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião foi
encerrada às onze horas e vinte minutos. Eu, Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, Professor do
Magistério Superior, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e
pelo presidente do Colegiado.
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)
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 (Assinado digitalmente em 14/07/2022 11:20 )
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 3123060
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Matrícula: 2140327
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1562714
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

COORDENADOR DE CURSO - SUBSTITUTO
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